
 

 

 

 

 

 

Прес-реліз  
 

 

 

 

Важлива інформація з безпеки для людей з діабетом, 

які користуються шприц-ручкою НовоПен Ехо  

 
м.Київ, Україна, 10 липня 2017 року. А/Т Ново Нордіск встановило, що в 

невеликій партії шприц-ручок НовоПен Ехо може тріскатися або ламатися тримач 

картриджа, якщо його піддавати впливу деяких хімічних речовин, наприклад деяких 

засобів для чищення. Шприц-ручки НовоПен Ехо використовуються для введення 

інсуліну при лікуванні людей з цукровим діабетом. 

 

Ново Нордіск наполегливо просить пацієнтів, які використовують шприц-ручку 

НовоПен Ехо однієї з вказаних серій FVG8414-C, FVG8997-8 на упаковках (FVG8414, 

FVG8997 на шприц-ручках), звернутися до Представництва компанії Ново Нордіск 

А/Т (Данія) в Україні за тел. +38 044 581-12-60 або надіслати листа на електронну 

адресу safetyUA@novonordisk.com 

 

Зображення тримача картриджа шприц-ручки НовоПен Ехо наведено нижче.  
 

 
 

Застосування пристрою з тріснутим/поламаним тримачем картриджа може призвести 

до того, що шприц-ручка вводить меншу дозу інсуліну, ніж очікується, що 

призводить до підвищення рівня цукру в крові. Ризик зазнати високого рівня цукру в 

крові при застосуванні пристрою з дефектним тримачем картриджа становить менше 

0.1 %, тобто 1 із 1000 пацієнтів може зазнати підвищення рівня цукру в крові при 

застосуванні дефектного тримача картриджа. 

 

Симптоми підвищення рівня цукру в крові (гіперглікемія), як правило, з’являються 

поступово; до них відносять: приливи, сухість шкіри; сонливість або втома; сухість у 

роті, фруктовий (ацетоновий) запах із роту; більш часте сечовиділення; підвищена 

спрага; втрата апетиту, погане самопочуття (нудота або блювання). Ви можете не 

відмічати жодних симптомів підвищення рівня цукру в крові, але цей рівень можна 

виявити під час вимірювання цукру в крові. 
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Список серійних номерів НовоПен Ехо з браком, що поставлені в Україну, наведені в 

таблиці нижче. 

 

Номер серії на упаковках Номер серії на шприц-ручках 

FVG8414-C  FVG8414 

FVG8997-8 FVG8997 

 

Таблиця 1. Список дефектних серій НовоПен Ехо в Україні. 

 

Як визначити номер серії на шприц-ручці НовоПен Ехо вказано на малюнку 1. 

A

 

 

Малюнок 1. Прямокутник червоного кольору вказує на номер серії шприц-ручки НовоПен 

Ехо. Наприклад, номер серії шприц-ручки НовоПен Ехо на малюнку - FVG7364. 
 

Якщо ви застосовуєте шприц-ручку НовоПен Ехо, що не належить до наведених 

серій, немає ніякого приводу для турботи, і ви можете бути впевненими, що пристрій 

працює як слід.  

 

Що робити, якщо ви застосовуєте шприц-ручку НовоПен Ехо, що належить 

до однієї з вищенаведених серій: 

 Не припиняйте лікування не проконсультувавшись з лікарем. 

 

 Зверніться до Представництва компанії Ново Нордіск А/Т (Данія) в Україні за 

тел. +38 044 581-12-60 або надішліть листа на електронну адресу 

safetyUA@novonordisk.com 

 

 Ви повинні вимірювати ваш рівень цукру в крові, так як вас навчив ваш лікар 

або медична сестра або частіше, якщо у вас несподівано відмічаються 

симптоми високого або низького рівня цукру в крові.  

 

 Якщо у вас виникли симптоми високого рівня цукру в крові пов'язані з 

роботою цього пристрою, зверніться до вашого лікаря за порадою.  

 

 Будь ласка повідомте про любу скаргу або несприятливе явище Ново Нордіск 

за телефоном +38 044 581-12-60 або safetyUA@novonordisk.com  

 

 

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або зауваження, будь ласка, зверніться до 

вашого лікаря, провізора або до Представництва компанії Ново Нордіск А/Т (Данія) в 

Україні за тел. +38 044 581-12-60 або надішліть листа на електронну адресу 

safetyUA@novonordisk.com. 
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Компанія Ново Нордіск докладає максимум зусиль, щоб постачати продукцію 

найвищої якості, і ми щиро вибачаємося за те, що така ситуація мала місце і за ті 

наслідки та незручності, які вона могла завдати пацієнтам і медичним працівникам. 

Ми тісно співпрацюємо з Державною службою України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками для забезпечення безпеки пацієнтів і мінімізації наслідків, 

до яких призвела ця ситуація.  

 

Ново Нордіск є глобальною компанією в сфері охорони здоров’я, яка має понад 90-річний досвід новацій і 

лідерства в лікуванні цукрового діабету. Цей досвід забезпечує нас знаннями і можливостями пацієнтам з 

іншими серйозними хронічними захворюваннями, такими як гемофілія, порушення росту і ожиріння. 

Головний офіс компанії знаходиться у Данії. Компанія Ново Нордіск налічує близько 42 000 співробітників 

у 77 країнах світу і представляє свою продукцію на ринках більш ніж 165 країн. За додатковою 

інформацією зверніться до novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube  

Додаткова інформація 

www.novonodisk.com 
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